IDEE W IMPLANTOLOGII

O roli towarzystw naukowych w edukacji lekarzy dentystów rozmawiają
dr n. med. prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ Mariusz Duda, prezydent PSI i dr Jerzy Zbożeń, prezydent PTE

dr n. med. prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ Mariusz Duda: Na pewno

nie możemy mieć żadnych kompleksów. Obecnie jestem świeżo po Curriculum w moim ośrodku, a wcześniej po egzaminach
praktycznych uczestników Curriculum Implantologii PSI i, tak jak

często mówię podczas ceremonii wręczania certyfikatów, nie

mamy żadnych powodów do wstydu. Na pewno na tle europejskich implantologów wypadamy bardzo dobrze i jest to zasługa
zarówno ośrodków szkoleniowych, jak i ogromnej ambicji polskich lekarzy.

JZ: Zauważ też fakt, że nie tylko uczymy, ale certyfikujemy na-

szych absolwentów. To jest bardzo dobre dla całego środowiska
stomatologicznego, że koleinie roczniki zostają certyfikowane

przez stowarzyszenie naukowe i dzięki temu, poziom pracy

w gabinetach został ustawiony jeszcze wyżej. Niewątpliwie
podnosi to prestiż gabinetów, czasem wzmaga konkurencję
w obrębie jednego miasta i myślę, że to z kolei przekłada się na
lek. dent. Jerzy Zbożeń: Ponownie jesteśmy w cyklu szkoleniowym PSI i PTE. Zwykle koniec roku jest dla nas bardzo pracowity,

dlatego, że zarówno w PSI, jak i w PTE odbywają się końcowe
egzaminy, ale w tym roku z wiadomych przyczyn dużo rzeczy zo-

stało przesuniętych w czasie i egzaminy dopiero są przed nami.  
Młodzież implantologiczna i endodontyczna kończy swoją na-

ukę w naszych szkoleniach Curriculum egzaminami, co jest dużą
zaletą tej formuły, że można swoją wiedzę zweryfikować nie tyl-

ko praktycznie, ale i teoretycznie. Myślę, że warto tu podkreślić,
że pochwała należy się zarówno kursantom, jaki i nauczycielom

- lekarzom praktykom, którzy wprowadzają adeptom wszystkie

procedury i szkolą ich w takim kierunku, aby mogli świadczyć
usługi medyczne na najwyższym poziomie europejskim czy

wręcz światowym. Ty, Mariusz bywasz na kongresach za granicą
i wielokrotnie egzaminowałeś lekarzy z Europy, widziałeś jaki poziom reprezentują implantolodzy na świecie. Jak Europa wypada
w porównaniu do tego, co na co dzień robią nasi absolwenci?
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to, że będziemy mieli chętnych na kolejne edycje szkoleń w następnych latach.

Z wiadomych przyczyn nie mogliśmy zorganizować Kongresu
PSI ani PTE w ubiegłym roku.   W tym sezonie Kongres PSI od-

będzie się hybrydowo - na żywo i online, ale to też pokazuje,
że niezależnie od okoliczności, Stowarzyszenie realizuje swoje

zadania: nie możemy się spotkać w dużym gronie na sali wykładowej, ale umożliwiamy spotkanie z mistrzami w wersji online.

W tym roku 11 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI odbędzie się
w dniach 30 maja - 1 czerwca jak wspomnieliśmy w wersji hybrydowej: egzaminy Curriculum 2020 oraz Fellowship i Diplomate

przeprowadzone będą w tradycyjnej formie w Katowicach,
a część teoretyczna z wykładowcami zagranicznymi - online.  

Będzie to doskonała okazja, aby posłuchać naprawdę wartościo-

wych wykładów, które wygłoszą prof. Ady Palti, dr Konstantinos
Valavanis i dr Frank Zastrow.

Kongres będzie równocześnie międzynarodową częścią naszego Curriculum Implantologii, a w wykładach online weźmie
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udział prawie 200 osób. Na mniejszą, zwyczajową skalę oczy-

JZ: Szczególnie ważna pozycja towarzystw naukowych polega

działania pokazują na jakim poziomie jest Stowarzyszenie.  Nie-

ograniczoną możliwość korzystania z rezydentur, specjalizacji

wiście nadal szkolimy w naszych ośrodkach Curriculum, więc te
dawno słyszałam opinię, że PSI jest mainstremem.

MD: Nie mnie oceniać, czy PSI jest mainstremem, to raczej szersze
grono mogłoby o tym powiedzieć czy zadecydować. Na pewno

naszą siłą i to wspólną siłą – zarówno PTE jak i PSI – jest tradycja,

na tym, że jednak lekarze w naszym kraju mają w dużym stopniu

i taki moduł szkoleniowy, który został przez nas wprowadzony
jest zbieżny z tym, co się dzieje w Europie, czyli ten poziom jest
bardzo wysoki.

MD: Ale o tym wszystkim najlepiej powiedzą nasi absolwenci,

są to przecież stowarzyszenia, które powstały w 2003 i 2004 roku,

przecież mamy już za sobą kilkanaście lat tradycji. Aktualnie PSI

pracujemy, mamy możliwość, żeby wejść na kolejny poziom, jeśli

tyfikatów umiejętności Fellowship i Diplomate oraz certyfikatów

więc mając to doświadczenie w edukacji i team, z którym od lat
chodzi o edukację implantologiczną i endodontyczną. Czasy na-

stały trudniejsze niż się ktokolwiek jeszcze 2 lata temu spodziewał.

Zarówno praca w gabinecie, jak i szkolenia de facto stoją pod znakiem zapytania i wciąż są uzależnione od odgórnych obostrzeń,
ale po prostu nie zaczynamy od zera, mamy w tym doświadczenie, mamy świetnych wykładowców, zarówno jednym jak i w dru-

gim stowarzyszeniu i to jest coś, co działa, jak się okazuje nawet
takich dziwnych czasach, jakie aktualnie mamy.

zrzesza prawie 600 członków. Co roku podliczamy też ilość cer-

ukończenia Curriculum Implantologii i są to imponujące statysty-

ki, zwłaszcza, że w naszym stowarzyszeniu każdy certyfikat poparty jest egzaminem, a ta liczba dochodzi do 500. Zdajemy sobie

sprawę z ogromnej odpowiedzialności, bo jest to edukacja na
wysokim poziomie i ona wymaga odpowiedzialności od nas, jako
nauczycieli.

foto Curriculum 2019/2020/2021 Dental Radio/Marek Galica

JZ: Dla nas jest ważne – przy okazji kursów endodontycznych
i Curriculum Endodontycznego – żeby młodzi lekarze widzieli,
że to jest dopiero początek ich drogi, że tkwi w nich ogromny
potencjał, bo to oni w przyszłości „przepływają” z towarzystwa

do towarzystwa, albo uczestniczą w pracy obu towarzystw.
Z doświadczenia wiemy, że dla pacjenta to optymalne rozwiązanie, kiedy trafia do lekarza, który jest endodontą i dzięki temu

może ocenić, czy to jest ten moment, że trzeba leczyć implantologicznie, czy być może warto jednak powalczyć o zachowanie

zęba. Tacy klinicyści, którzy mają szersze spojrzenie są doskonałymi lekarzami i ten przepływ między jednym, a drugim Curriculum powinien istnieć.

MD: Oczywiście, masz rację. Właściwie co roku odbywają się nasze

wspólne egzaminy, przyjeżdżają członkowie PTE, uczestnicy Curriculum jednego bądź drugiego i nawzajem też się poznajemy i ta
współpraca świetnie nam wychodzi już od lat. Implantologia jest
przecież kolejnym etapem leczenia, kiedy endodocja już nie jest

w stanie pomóc, więc mamy wielu absolwentów Curriculum PTE,
którzy w naturalny sposób zaczynają interesować się implantologią. Dzięki temu, że kursanci mają już doświadczenie takiej formule szkolenia, chętniej podejmują kolejne wyzwania.
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